
M Build, s.r.o.

Obecní úřad Psáry

Pražská 137

KOPIE 252 44 Psáry

Vypracováno v Písku, dne 10.7.2015

NABÍDKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REALIZACI AKCE:

„Rekonstrukce rybníka Junčáku“

Vážení,

zasíláme Vám nabídku na realizaci výše uvedené akce zpracovanou dle požadavku zadávací
dokumentace. V případě výběru naší nabídky jako nejvhodnější nám bude potěšením s Vámi
spolupracovat na této akci. V případě zájmu o ocenění jiných prací nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

M EuHd anas
Na Pakso ce 22~ 397 0~ Písek

81 084
TeL~.7 .0.93.929,.731.730.334...

Marie T anová, jednatelka firmy
M Build, s.r.o.

Na Pakšovce 2202 iČo: 281 55 084
397 01 Písek — Budějovické Předměstí
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Zakázka malého rozsahu
Rekonstrukce rybníka Junčáku

OPERACNI PROGRAM [~R1 EVROPSKÁ UNIE Provod“,

Z IVOT N‘ PRO STRED I *~ EwopskýfOfld pro regionální roNol vzduch a piirodu

Telit0 projektit spolufiflaflC0~1~ Evropskou unit - Státním fondem životního prostřed1 ČR v rámci Operačníhoprogramu Životní prostředí.

přiloha Č. 1

Krycí list Nabídky

k výběrovému řízení malého rozsahu

Název veřejné zakázky:
»Rekonstrukce rybníka Juněáku“

NABÍDKV PŘEDKLÁDÁ DoDAVATEL:

bcbodlú finna: HRuďd s7.~ 3

rávni fo~a; 5‘~o/ď~nc)Sí S nJen‘ n;čfl“

Sídlo podnikání: Ů ~Jow‘~ 2W c 9/

dresa pro doručování písemností:

Čo, bylo-Ii přiděleno: jji‘~y ‚~y

oič, bylo-Ii přiděleno: ‚y~‘JřĎ5‘2JÝ

měno/funkce oprávněného zástupce: /Iúne /áanoc‘a /

ontaktní osoba dodavatele s uvedením /~/1€ /~
elefonniho, faxového a c-mailového spojení: Ia Y!~ t‘93 ~A /h7~ a2,«~ (‚~ c~

ankovnl spojeni a číslo účtu dodavatele: ~ ‘&a,7! ~ 6‘

Cena celkem bez DPH / fl~ Y3~ —

Cena celkem sDPH ~ ů‘/~. iJ~- «V

PROHLÁŠENI DODAVATELE:

Prohlašujeme, že jsme se před podáním Nabídky podrobně seznámili se všemi podmínkami v této Zadávací
dokumentaci, žejsme těmto podmínkám poroZuměli~ že jev plném rozsahu a bez výhrad přijímáme, že jsme
neshledali důvod k podáni námitek proti těmto podmínkám a že jsme Nabídku zpracovali zcela v souladu
S těmito podmínkami. Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté
vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.
V dne

Podpis dodavatele (včetně razítka):

M udd St~°°
N« PakiOV~e, O2~39~~1 pisek

Tet.: 777 929, 731 730 334



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH
PŘEDPOKLADŮ

Q~Qj3QdnL&!Pa M Build, s.r.o., se sidlemNa Pakšovce 2202, 397 01 Písek Budějovické
f~4městíICO 281 55 084. cestne prohlasuie. ze:

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné
činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podpláceni, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle
tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat Jak ve vztahu k území Ceské
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazeni odsouzení
za spáchání takového trestného činu; Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-
Ii nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat Jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu Jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu 5 49 obchodního zákoníku

d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenčni řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující podle zákona č. 182/2006 Sb. nebo zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) není v likvidaci,
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v Ceské republice, tak v zemi

sídla, místa podnikáni či bydliště dodavatele,
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to Jak v Ceské

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikáni či
bydliště dodavatele,

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 5 54 písm. d)
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

‚D není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) mu nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu 77),

~ik1ut?a
~zi pakš~?_ 2202. 3.9701 Pise~

i&JGt,55 ~4
Tet.: 7~$43 929, 731 730 334

V Písku, dne 10.7.2015 Marie Jiranová, jednatel společnosti



‚IČť«ský úřad Písek
ivnosWflSkY úřad
g oi pisek, Velké náměsti 114/3, pracoviště Budovcova 2076

ZIJMUPI/1642/2015/0ED/5
ZUMIJPI/1642/20151DE0

Výpis z živnostenského rejstříku

Obchodní firma: M Build s.r.o.

Sídlo: Na Pakšovce 2202, 397 01, Písek - Budějovické Předměstí

Identifikační Číslo osoby: 28155084

Živnostenské oprávněni ‚5. I

Předmět podnikáni:

Obory Činnosti:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského zákona

Poskytováni služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkováni obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby
Realitní činnost, správa a údržba nemovitosti
Poradenská a konzultační činnost, zpracováni odborných studii a posudku
Provozováni cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Vznik oprávněni: 27.03.2012

Doba platnosti oprávněni: na dobu neurčitou

Žfl‘flustenské oprávněni Č. 2

Předmět podnikáni: Prováděni staveb, jejich změn a odstraňováni

Vznik Oprávněni: 04.05,2015

Doba platnosti oprävněni: na dobu neurčitou

Uřad příslušný podle ~ 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Písek

V Pisku dne 05.05.2015

LP 3524120

°Připadu: 33050l/u20l5 2317 BED

Jana Švcjnochová
vedouc‘ živnostenského

Městského úřadu Pisei

. “O

h~ III IIflhI~flhI~fl uh~~I

C I..
Sp. značka:
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Tento ~YP‘5 z obchodního rejstříku elektronicky podepsal “KRAJSKÝ SOUD V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH íiČ 00215686ľ dne 28.4.2015v 10:18:19.~

Výpis

27. března 2012
C 20672 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
M Build s.r.o.
Písek - Budějovické Předměstí, Na Pakšovce 2202, PSČ 39701
281 55 084
Společnost s ručením omezeným

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

žpůsob jednání: Jednatel jedná jménem společnosti samostatně.
Společníci:

Společník: MARIE JIRANOVA, dat. nar. 31. července 1993
č.p. 34, 387 72 Libějovice

Podíl: Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100% —.—-

Základní kapitál: 200 000,- Kč

r

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích

oddíl C, vložka 20672
-.-

Datum zaplSU
5niSOVa znacka:
Obch0~hl firma:
-------

sídlo:
ldentIfika~~l clslo:
praVnI forma:
předmět podnikaiii:

Statutární orgán:
jednatel:

MARIE JIRANOVÁ, dat nar. 31. července 1993
č.p. 34, 387 72 Libějovice
Den vzniku funkce: 27. března 2012

-J

I

Údaje platné ke dni: 28. dubna 2015 04:49 lil



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 10189

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR Č. 360/1992 Sb.

Ing. Lenka BrOcklerová

jméno a příjmení

565304/1370
rodné Číslo

Je

autohzovaným inženýrem

v oboru

vodohospodářské stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0100764

aje oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde.

Ing. václav Mach
předseda CKAIT

I

Autorizace je udělena ke di~i 4 q.



M Build s.r.o.

Seznam staveb realizovaných zhotovitelem za posledních S let

j. Odbahnění a oprava hráze rybníka Kupiny
Investor, místo realizace
Termín realizace:
Cena bez DPH:
Hlavní dodavatel stavby

2. Stavba retenční nádrže
Investor, místo realizace:
Termín realizace:
Cena bez DPH:
Hlavní dodavatel stavby

3. Výstavba nového rybníka
Investor, místo realizace:
Termín realizace:
Cena bez DPH:
Hlavní dodavatel stavby

4. ObnovaMVN Těškov
Investor, místo realizace:
Termín realizace:
Cena bez DPH:
Hlavní dodavatel stavby

Obec Přeštěnice, Přeštěnice
3/2014 — 6/2014
1321 500,- Kč

Obec Strašice, Strašice
1/2014—5/2014
2 430 000,- Kč

v k.ú. Bošovice
Václav Jačka, fyzická osoba
12014—7/2014
2 871 000,- Kč

Obec Těškov, Těškov
92014—11/2014
1 420 870,- Kč

Na Pakšovce 2202
397 01 Písek — Budějovické Předměstí

IČO: 28155084

V Písku, dne 10.7.2015
M Euik~ ano«
Na Pakšovce 02, 39701 P sek

iČ; 2 55 dsi~
TeL:7770 ‚731130334

Marie Jiranové, jednatelka společnosti
M Build. s.r.o.



Reference stavby

Rybník Kupiny

sídlem Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek — Budějovické
Předměstí, Ičo: 28155034 byla vybrána jako nejvhodnější pro realizaci díla,, Odbahněpj

3. března 2014 do 30. června 2014

Celková hodnota zakázky činila 1 321 500,- Kč bez DPH.

Spolupráce s firmou M Build s.r.o. probíhala k naší spokojenos~j. Stavba byla
provedena řádně a odborně v souladu s projektovou dokumentací stavby a
dokončena ve sjednaném termínu. Finnu M Build s.r.o. mohu doporučit jako dodavatele

Přcštěnice ~17

399 03. Milevsko 1

IČO: 0O250Q4Q

Tel; 724 180 152

E-maii; ~t~.rosta@uo-prestenjcecz

&
í-~4 L~‘g ~

\\~ ~ ~‘
\~‘~‘r ~

I

~:Ve přeštenicich, dne 18. 7. 2014

Firma M Build, s.r.o. se

a oprava hráze zybníka Kupiny,,

Doba provádění trvala od

L
obdobných staveb

Í

byla

OÚ Přeštěnjce

Miroslav Zíka, starosta

/f



OBECNÍ ÚhD STRAŠmE
ičo : 00251828 tel. 724182270. E-mail.: obec@obecstasjcecz

REFERENCE STAV~.BY

Firma M Build s.r.o. se sídlem Na Ptšovce 2202, 397 01 Písek — Budějovické předměstíq

Doba provádění trvala od 9. ledna 2014 do 31. května 2014.

Celková hodnota zakázky činila 2430 000,- Kč bez DPH.

Spolupráce s fírmou M Build s.r.o. probíhala bez problémů3 k naší spokojenosti. Stavba
byla provedena ve stanoveném, termínu, řádně a odborně v souladu s projektovou dokumentací.
Finnu M Build s.r.o. mohu doporučit jako dodavatele obdobnýéb staveb.

‘J

‘Ý
Pavel Mráz

starosta obce Strašice

(:

strašíce 8 387 lóVolenjce

iČO: 28155084, prováděla v naší obci stavbu retenční nádrže.
Zakázka spočívala ve výstavbě nového vodního díla.

/2.



Václav Jačka, Bošovice 1,39701 Čížová ~ ‘~2.o .5 Q tiS ~

Potvrzení o provedení stavby

L~jj~~ M Build s-r-o., Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek, IČO: 28155084

~ prováděla pro moji osobu stavbu nového rybníka k.ů.Bošovice, obec Bošovice p.č.78,79 a
ťSl/2.

Stavba nového rybníka byla zahájena 20.1.2014 a ukončena 15.7.2014, v celkové ceně
2871 000,— Kč.

S fhmou M Build s.r.o. byla výborná a bezproblémová spolupráce. Firma pracovala odborně,
dle dokumentace a v určených termňiech. Nemám vůči její práci výhrady a mohu ji vřele
doporučit.

I

4

V

~

L

„



OBEC TĚŠKOV

T‘*kOv 35, 33701 Rokycany 1, tel. 725 041 151, E-mail: infoptoskov.cz.
iČ: 00259136,DlČ: CZ00259136

či.- vyřizuje: Těškov
g7/ 9/2014 Bc.Frontišek Vild 25.112014

injo@teskov.cz
725041 152

[tek re ncr ‚ta‘ In

„Obnova MVN Těškov“

Firma M Build. s.r.o, se sídlem Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek — Budějovické Pkdměsti

ičo: 28155084 byla vybrána jako nejvhodnější pm realizaci díla „Obnova MYN Těškov“
Zakázka spočívala v rekonstrukci vodní nádržce i s objekty.

Doba prováděni trvala od 9/2014—11/2014

Celková hodnota 7akázky činila I 420 870 KČ

Spolupráce s firmou M Build s.r.o. probíhala k naši spokojenosti. Stavba byla provedena řádně
a odborně v souladu s projektovou dokumentaci stavby a byla dokončena ve 9cdnaném terminu
Firmu M Build s.r.o mohu dopoi-učitjako dodavatele obdobných staveb.

Kolaudace proběhla dne 4.12.2014



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce rybníka Junčáku“

Obchodní firma M Build, s.r.o., se sídlem firmy Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek —

Budějovické Předměstí, IČO: 281 55 084, čestně prohlašuje, žeje ekonomicky a finančně

způsobilá splnit výše uvedenou veřejnou zakázku.

V Písku, dne 10.72015 . tamd Fr~a
Na P~A~vce 2202, 397 01 Písek

_J~2~í 4.084
TeLjjt7 093 929, 731 730 334

Marie Jiranová, jednatel společnosti
M Build, s.r.o.



a) žádný statutární orgán ani člen statutárního orgánu v posledních 3 letech od konce

lhůty pro podání nabídek nebyli v pracovněprávním, funkčním či obdobném

poměru u zadavatele.

b) uchazeč nemá formu akciové společnosti.

c) neuzavřel a neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu

v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

VPísku, dne 10.7.2015

-J

M~EuIId ana
~ pa~šo“ce n~, 397 91 Písek

iČ: 2~fl5,084°z.
Tet.: 777)9t929~ 731 730 334

M Build, s.r.o.
Marie Jiranová, jednatel společnosti

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

te * 68 odst 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů

[ obchodní firma M Build, sto., se sídlem firmy Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek —

~udějoviCké Předměstí, IČo: 281 55 084, čestně prohlašuje, že:

[

4



Zakázka malého rozsahu
Rekonstrukce rybníka JunČáku

4 QPERACNI PROGRAM EVROPSKÁ UNIE Piovodi,21 VOT NI PROST Ř E D I t : Evropsky fond pro reg~onalni rozvoj vzduch a pnrodu

Ten(0 projektie spolufinancován Evropskou unii - Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí.

Smlouva o dílo
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I.
Smluvní strany

Qki~4n~tel: Obec Psáry
ICO: 00241580
sídlem Pražská 137, 25244 Psáry
Zastoupení ve věcech smluvních: Milan Vácha, starosta, tel.: 241 940 454
Zastoupení ve věcech technických: Mgr. Lenka Houšková, tel.; 606 060 737
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: M Build, s.r.o.
Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek
iČ; 281 55 084
Zastoupení; Marioe Jiranová, jednatelka společnosti
Tel.: ±420 777 093 929
e-mail; infb2~seznam.cz, mbui Id useznam.ci
(dále jen „zbotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku
výběrového řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce rybníka Junčáku“ na stavební práce
zadávanou na základě výzvy k podání nabídky ze dne 1.7.2015 v zadávacím řízení mimo
režim záJ(ona Č. 137 2006 Sb. o veřejných zakázkách a v souladu s Metodikou obce Psáry
k zadávání veřejných zakázek a Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory
Operační program Životní prostředí.

Článek II.
Předmět smlouvy

I. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést stavbu;

„Rekonstrukce rybníka Junčáku“

(dále také jen „dílo“).

2. Rozsah provedení díla je určen zadávací dokumentací pro zakázku malého rozsahu

‘,Rekonstrukce rybníku Junčáku“ ze dne 1.7.2015 (dále jen „zadávací dokumentace“) a



Zakázka malého rozsahu
Rekonstrukce rybníka Junčáku

ŮPEIkACNI PROGRAM * * EVROPSKA UNIE Provod“.

21 VOT N I PROST Ř E DI * ‚~ Evrop&ky fond pro ref~,onaJn, ronů, i v2dUch a pnrod“

Tento projekt je spo‘ufinancován Evropskou unií Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí.

3. Smluvní strany sjednávají, že se právní vztahy touto smlouvou neupravené řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn na dotaz třetí osoby poskytovat
informace dle ustanovení zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Zhotovitel souhlasí, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě bez výjimky byly
poskytnuty třetím osobám na jejich vyžádání.

5. Písemnosti mezi smluvními stranami, sjejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují doporučeně druhé
smluvní straně. Učinky doručení nastanou i tehdy, jestliže provozovatel poštovních
služeb (pošta) písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým
jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

6. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy
a zhotovitel dva stejnopisy.

7. Smluvní stany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

8. Součástí této smlouvy je:
- Oceněný výkaz výměr — Příloha č. I /zpracovaný zhotovitel pro zadávací řízení/

- Harmonogram prací - Příloha č. 2 /zpracovaný zhotovitelem pro zadávací řízení

dne...h:.f 2015 VPsárechdne 2015

:c~ s,r~O~
22024 3~ 01 p~sek
ĎS4-55 ~4

)3 929, 731 730 334

Objednatel:
M Build, sto, obec Psán‘
Marie Jiranová, jednatelka Milan Vácha, starosta

-‚



Rekonstrukce rybníka Junčáku“

Výkaz výměr

položka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

soubor
m3
m3
m3
m2
m3
ks
m2
m3
m3
m3
m3
m2
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m2
m2
ks

soubor
ks
ks
m2
m3
m3

Jedn. Cena
15300,00 KČ

1,00 25000,00 KČ
810,00 53,20 KČ
243,00 176,10 KČ
567,00 186,00 KČ

1140,00 96,00 KČ
18,00 2727,50 KČ
4,00 3645,00 KČ

230,00 48,50 KČ
31,00 67,00 KČ

305,00 152,60 KČ
26,00 1 700,00 KČ
53,00 153,00 KČ
47,00 120,00 KČ

4,82 2 580,00 KČ
9,75 3400,00 KČ

18,10 4790,OOKČ
15,95 5200,00 KČ

3,24 5620,00 KČ
2,22 3250,00 KČ

155,00 105,00 KČ
155,00 300,00 KČ
95,00 235,00 KČ

2,00 10500,00 KČ
1,00 5000,00 KČ

10,00 58,00 KČ
1,00 1 400,00 KČ
1,40 420,00 KČ
0,14 280,00 KČ
6,96 960,00 KČ

Cena celkem
15300,00 KČ
25 000,00 KČ
43092,00 KČ
42 792,30 KČ

105 462,00 KČ
109 440,00 KČ
49 095,00 KČ
14580,00 KČ
11155,00 KČ
2 077,00 KČ

46 543,00 KČ
44200,00 KČ
8109,00 KČ
5640,00 KČ

12435,60 KČ
33 150,00 KČ
86 699,00 KČ
82 940,00 KČ
18208,80 KČ
7215,00 KČ

16275,00 KČ
46 500,00 KČ
22 325,00 KČ
21 000,00 KČ

5 000,00 KČ
580,00 KČ

1 400,00 KČ
588,00 KČ

39,20 KČ
6681,60 KČ

měr. jednotka počet m.J.
soubor 1,00

popis
Vyhrazení rybníka
Úprava sjezdu do nádrže
Těžba sedimentu
Odvoz sedimentu na skládku do 10 km vČ. uložen! na skládku cca 30%
Odvoz sedimentu na plochu pro rekultivaci vČ. rozhrnutí cca 70%
Urovnáni dna nádrže
Bourání sdruženého objektu
Odstraněni pařezů i s kořeny z hráze
Odstranění drnu a keřů z hráze
Odtěženi zemin v okoli převisů a propadlin
Odvoz vybouraných hmot a zemin na skládku do 10 km vč. uloženi
Převedení vody potrubím DN 300
Vykopávky pro základy sdruženého objektu
Urovnáni základové spáry
Podkladní beton 810
Základová želbet. deska bet. V4 T50 20
Svislé konstrukce želbet V4 T50 20
Svislé konstrukce želbet V4 Ti 00 20
Stropní želbet deska V4 T100 25
Zajišťovaci prahy, bet V4 T50 20
Bedněni a odbedněni želbet konstrukcí
Úprava povrchu želbet konstrukci vyspravením a paČokem
Úprava povrchu želbet konstrukci asfaltovou penetraci a asf. nátěrem
Dodávka a montáž zábradli v dékce 7 bm, výšky ii m
Dodávka a montáž zámeČnických prvků pro požerák
Stupadla ocelová osazená při betonáži
Dodávka a montáž poklopu požeráku s petlici a zámkem
Dodávka a osazeni dluží tI. 4cm
Těsnění jílem mezi dlužemi
Dlažba z lomového kamene na cem. maltu spárovaná



31 Podkladní vrstvy ze štěrkopísku mS 2,52 912,00 KČ 2 29824 KČ
32 Přechodové záhozy z kameniva 32-63 m3 3,50 1 28100 KČ 4483,50 KČ
33 Vykopávky rýh pro u[ožení potrubí šířky 60 cm m3 21,00 20900 KČ 4 389,00 KČ
34 Dodávka a uložení drénu DN 100, flexibil m 20,50 4000 KČ 820,00 Kč
35 Lože a obsyp drénu štěrkopískem m3 6,15 85500 KČ 5258,25 KČ
36 Vyplněni jam hutněným zásypem po vrstvách m3 30,00 26500 KČ 7950,00 Kč
37 Doplnění tělesa hráze hutněnou zeminou m3 75,00 326,00 KČ 24450,00 Kč
38 Dovoz jílovité zemny pro doplnění hráze ze vzdál 5 km m3 105,00 320,00 KČ 33600,00 Kč
39 Patka opevnění hráze z těžkého záhozu m3 287,00 1 860,00 KČ 533 820,00 KČ
40 Filtrační vrstva štěrkopísková pod opevnění hráze m3 13,40 563,00 KČ 7544,20 KČ
41 Přechodová vrstva z kameniva 16-32 pod opevnění hráze m3 13,40 320,00 KČ 4288,00 KČ
42 Opevnění návodního svahu hráze makadamem 63- 125 m3 40,20 333,00 KČ 13386,60 KČ
43 Podkladní vrstva komunikace v koruně hráze štěrkopísek m3 10,50 302,00 Kč 3 171,00 KČ
44 Krycí vrstva komunikace koruny hráze, kamenivo 32 -63 m3 17,00 280,00 KČ 4760,00 KČ
45 Úprava krycí vrstvy komunikace zakalením kopaným piskem m2 105,00 46,00 KČ 4830,00 KČ
46 úprava opevnění návodního svahu zahumusováním a osetím travou m2 125,00 47,00 KČ 5 875,00 KČ
47 Urovnání.~vzdušného svahu, ohumusování a osetí travou m2 131 ‚00 47,00 KČ 6 157,00 Kč
48 Kácení stromů (na podemletých s sesutých březích) ks 15,00 860,00 KČ 12900,00 Kč
49 Odstraněni keřů vč. likvidace spálením m2 385,00 18,00 KČ 6 930,00 Kč
50 Odtěžení zemin z podemletých a narušených břehů m3 120,00 56,00 Kč 6720,00 Kč
51 Uložení zemin na mezideponU v ploše zátopy m3 120,00 32,00 KČ 3 840,00 Kč
52 Záhozová patka pro zajištění břehů m3 78,00 1410,00 Kč 109 980,00 Kč
53 Zápletové plůtky, výška zápletu doBO cm m 81,00 100,00 Kč 8 100,00 Kč
54 Uložení zeminy do svahu s urovnáním povrchu m3 120,00 35,00 Kč 4200,00 KČ
55 Ohumusování svahu a osetí travou m2 280,00 47,00 KČ 13 160,00 KČ
56 Výsadba sazenic stromů ( olše 80%) ks 50,00 170,00 KČ 8 500,00 KČ
57 Výsadba sazenic keřů (vrba) ks 40,00 145,00 KČ 5 800,00 KČ

Pozn. Podkladní, krycí a zajišťovací konstrukce ze štěrkopísku, kameniva a kamene se rozumí vČ. dodávky příslušného materiálu.

Cena celkem bez DPH 1 730 733,29 Kč
DPH 21 % 363 453,99 KČ
Cena celkem s DPH 2 094 187,28 Kč

~d~
Na Pakšo ce2ZO~~7O1 Písek

TeL.: 7093929, 731 730 334



Harmonogram výstavby

Akce: Rekonstrukce rybníka Junčáku

Objednatel: Obec Psáry
Zhotovitel: M Build s.r.o.

Na Pakšovce 2202 ~ )
39701 Písek - Budějovické Předměstí
IČ:28l 55084

Harmonogram stavby

Název činnosti srpen zaři říjen listopad

Odtěženi bahna, úprava dna
Odstraněni poškozených částí hráze
Výstavba nových objektů
Oprava hráze
Přípravné práce
Dokončovací práce

t~Laý~d
N~ Pakšovce!292, 397 W P~sek

iČ: 28t55 0W4J
TeL: 777 Q9~Ž9773l~3O 334

Termín zahájení
Termín dokončeni

8/2015
11/2015


